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BJÖRN OCH ANNA ULVAEUS VÄLKOMNAR TILL SLOTTSHOLMENS      
WARMBADHUS SOM NU ÄNTLIGEN ÅTERINVIGS 
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Västerviks Warmbadhus byggdes 1910 i vacker jugendstil efter ritningar av arkitekt  
Fredrik Anderberg. Familjen Ulvaeus har valt att bevara det som går och renovera där det 
har varit nödvändigt. Färg, form och inredning har omsorgsfullt valts utifrån byggnadstiden 
för att ta vara på den unika känslan i en sådan anrik byggnad.  



 

 

 

 
 
 

- Warmbadhuset är en vacker, gammal byggnad i Västervik som under många år har 
stått tom. Vi har nu med varsam hand restaurerat och renoverat byggnaden som 
återigen får bli stadens Warmbadhus där vi äntligen får möjlighet att få välkomna 
stadens invånare och Slottsholmens besökare, säger Björn Ulvaeus.  

 
- Tanken bakom denna satsning är att badhuset ska bli ett komplement till 

Slottsholmens övriga anläggning. Vi har valt att ta fram en badritual för att passa 
vårt Warmbadhus. Man kommer alltså inte in på ett spa i dess klassiska bemärkelse 
utan ett badhus, där ritualen får ta tid och besökaren får en mycket speciell 
upplevelse. Vår ambition är att skapa något tidlöst oberoende av hälsotrender och 
dylikt, säger Anna Ulvaeus, VD, Slottsholmen. 

 

 

Slottsholmens Warmbadhus öppnar lördagen den 16 oktober 2021. 

 

 

 
För intervjuförfrågningar, pressbilder och ytterligare information, vänligen kontakta:  
Stephanie G. Bonn, Zap PR  
+46 (0)8 661 16 18 
+46 (0)70 77 56 110 
stephanie@zap-pr.com      
  
 

Om Slottsholmen on Water  
Slottsholmen är en levande mötesplats året runt, ett unikt läge – ett vardagsrum för Västervikare 
och besökare på en av Sveriges mest unika platser. Byggnaden i handslaget tegel, glas och trä har ett 
enastående läge med 360 grader sjöutsikt i alla väderstreck och inrymmer restaurang, event- och 
konferenslokaler, boutiquehotell, bostäder och uteservering. Ansvarig arkitekt för projektet är 
SandellSandberg.  
 
 
Det flytande hotellet är ritat av SandellSandberg och byggnaden uppförs med träfasad på en 
flytande ponton. Inredning av rummen står Mod. arkitekter för. Totalt rymmer hotellet 33 rum om 
755 kvm i två plan. Taket är täckt med solceller och den redan befintliga bergvärmeanläggningen på 
land nyttjas för uppvärmning. En modern avsaltningsanläggning driven av solcellerna på hotelltaket 
har installerats för att säkra vattentillgången för Slottsholmen i händelse av låga grundvattennivåer 
underkommande varma och torra somrar. Entreprenör är 2A Entreprenad. Pontonen är levererad av 
SF Pontona. Besök gärna: www.slottsholmen.com  
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